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RINGKASAN

Rifqi Najwan. “EFISIENSI REPRODUKSI AKSEPTOR INSEMINASI

BUATAN PADA SAPI PERAH Friesian Holstein DI KUD SUMBER

MAKMUR NGANTANG PERIODE 2014”. Penelitian ini dilaksanakan di

bawah bimbingan Dr. Lilik Maslachah, M.Kes., drh. sebagai Pembimbing I,

Boedi Setiawan, M.P.,drh sebagai Pembimbing II, dan Dr. Abdul Samik, M.Si.,

drh. Sebagai pembimbing lapangan.

Sektor peternakan merupakan salah satu yang dapat diandalkan dalam

pemulihan perekonomian nasional, mengingat sektor peternakan terbukti masih

dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional walau krisis

multidimensi menerpa. Hal ini disebabkan terbukanya penyerapan tenaga kerja di

sektor peternakan dan tingginya sumbangan devisa yang dihasilkan. Selain itu

produk peternakan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan status gizi dalam

upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu sektor peternakan yang

mengntungkan adalah sapi perah mengingat kebutuhan susu di nasional baru 30%

terpenuhi oleh produksi susu dalam negeri. Berdasarkan studi tentang Efisiensi

Reproduksi diharapkan mampu untuk mendukung program peningkatan produksi

susu sapi guna memenuhi kebutuhan susu nasional yang diterapkan di KUD

Sumber Makmur Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dengan menetapkan

angka Conception Rate (CR), Service per Conception (S/C), Days Open (DO),

Calving Interval (CI), dan Fertility Status(FS).
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur efisiensi reproduksi sapi

perah Friesian Holstein di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang tahun 2014

melalui penetapan angka : CR, S/C, CvR, DO, CI dan FS.

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

pencatatan 100 ekor sapi perah betina yang ada di wilayah KUD Sumber Makmur

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah berdasarkan kartu pencatatan akseptor Inseminasi Buatan

(IB) dan diperjelas dengan survei lapangan untuk pengambilan data di wilayah

KUD Sumber Makmur Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Data yang

diambil adalah data sekunder yang berupa kelahiran, data perkawinan, dan data

kebuntingan. Sedangkan data primer yang diambil adalah pakan dan penyakit

yang pernah menyerang.

Hasil penelitian menunjukkan CR, S/C, CvR, DO, CI, dan FS sapi perah

Friesian Holstein yang masing-masing 49,16%, 2,01, 67%, 82,4 hari, 12,05 bulan,

dan 75,93.

Kesimpulan penelitian menunjukkan CR, S/C, CvR, DO, CI, dan FS sapi

perah Friesian Holstein yang masing-masing 49,16%, 2,01, 67%, 82,4 hari, 12,05

bulan, dan 75,93 masih dikatakan norma, akan tetapi angka S/C dan Cr dibawah

normal.

Untuk menunjang keberhasilan efisiensi reproduksi, dokter hewan dan

petugas kesehatan hewan perlu melaksanakan program penyuluhan bagi peternak

tentang pentingnya pemahaman siklus reproduksi dan perlunya peningkatan

kerjasama antara peternak dengan inseminator khususnya yang terkait dengan
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waktu pelaporan birahi yang tepat dengan tanggapan inseminator.Disamping

itu,Perlunya peternak mempunyai dan rutin mengisi catatan reproduksi (Birahi,

IB, kelahiran, dan pengobatan) pada setiap sapinya.
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